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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
Student:     Ondřej Dohnálek            
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět bakalářské práce: 
 
Úkolem studenta bylo zpracování bakalářské práce na téma novostavba rodinného domu se 
soukromou lékařskou ordinací. Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. 
Součástí zadání bylo zpracování seminární práce na zvolené téma. 
 
Popis objektu: 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s provozem. Objekt je dvoupatrový, 
nepodsklepený. Pozemek se nachází v obci Křelov, hned na kraji obce, směrem na Olomouc. Oba 
vchody jsou orientovány na jihovýchod, směrem k příjezdové komunikaci. Před domem vede veřejná 
komunikace II. třídy a chodník pro chodce. Každá část objektu, obytná i provozní nabízí po dvou 
parkovacích stáních. Provozní část objektu je navržena i pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu. Jedná se o objekt navržený v systému Heluz s kontaktním zateplovacím systémem. Krovy 
jsou navrženy v systému příhradových vazníků. 
 
Základní zhodnocení práce: 
 
 Student řešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Snažil se do své práce zahrnout všechny požadavky dle současných nároků pro stavbu 
objektů lékařské péče. Součástí bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, 
tepelně technické posouzení, přílohou bakalářské práce je seminární práce na téma střešní krytiny. 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je na většině výkresů 
výstižné. Projektová dokumentace je vypracována s dílčími nedostatky. Z hlediska rozpracovanosti 
jednotlivých detailů by byla možnost ještě zvýšit preciznost provedení – např. zpřehlednit kótování a 
vyvarovat se překrýváním kót se šrafami a texty. Bylo by vhodné popisovat označení místností dle 
normy - doplnit název místnosti, pouze v menších místnostech ponechat jen číselné označení. Výkresy 
detailů by bylo vhodné řešit podrobně, nikoliv jako schémata s několika popisy. 
Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny nedostatky, na které žádám studenta 
o zdůvodnění či návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
  
 Z hlediska dispozičního řešení by bylo vhodné řešit orientaci objektu a obytných místností 
vůči světovým stranám. Špatné řešení a umístění některých místností (hygienická zázemí s absencí 
oken, nezajištěné větrání). Minimální světlá výška ordinací /provozních prostor/ je dána 3,0 m. Proč 
máte pouze 2800 mm?  
 Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, například 
statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp., což však nebylo předmětem zadání bakalářské práce.  
 
Rozsahově předložená bakalářská práce splňuje své zadání. 
 
Chyby v jednotlivých částech: 
 
Situační výkres - Situační výkres širších vztahů: 
 
Dle zadání bakalářské práce v rozsahu pro dokumentaci pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 
sb. a 62/2013 sb. má obsahovat navíc - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
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stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, vyznačení hranic dotčeného území. Toto zde 
chybí. 
 
Situační výkres – Celkový situační výkres: 
 
Zde je nedodržena vyhláška úplně. Dle vyhlášky zde nejsou zakresleny stávající stavby, dopravní a 
technická infrastruktura, hranice pozemků, hranice řešeného území, základní výškopis a polohopis, 
navržené stavby, chybí zde veškeré kóty a podrobnější rozkreslení. 
 
Situační výkres - Koordinační situační výkres: 
  
Chybí zakreslení kót a vzdálenosti od stávajících staveb, vzdálenosti přípojek, napojení, délky vedení. 
Úplně zde chybí dešťová kanalizace, chybí stávající výškopis a polohopis, v situaci není popsáno a 
podrobněji zakresleno řešení vegetace, nejsou zde zakreslena stávající a navrhovaná ochranná a 
bezpečnostní pásma, chybí zde odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných 
prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.  
 
Chyby obecně k výkresům situací:  
 
Dešťová voda ze zpevněných vod stéká přímo na pozemní komunikaci. Není zde řešen odvod 
dešťových vod, likvidace dešťových vod na pozemku investora.  
Chybí revizní šachty kanalizace!! Chybí zakreslení rozvodu NN od pilíře. V situaci je zakreslena 
přípojka NN na jednu parcelu 2x. 
Napojení parkovacího stání na komunikaci není provedeno způsobem, aby byl viditelný rozdíl, že se 
jedná o napojení a sjezd z pozemku, měl by být oddělen (reliéfní dlažba, snížený obrubník,…). 
 
Půdorys 1NP: 
 
Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, není řešeno nucené větrání místností 119 a 121, není 
zajištěno větrání skladu prádla, není zajištěno větrání místnosti 117 WC. Místnost 112 – není zajištěno 
větrání (nutné pro větrání garáže), není řešeno odvod vody (při příjezdu vozidla v zimě, či v létě po 
dešti). Není vyřešeno větrání místností 109 a 111. Schodiště není zakresleno dle ČSN, nejsou popsány 
správně stupně, z jedné strany chybí zábradlí (nad volným prostorem v části nástupního ramene). 
Nezakreslena výška terénu u zakončení terasy. Neprokótované výšky otvorů (v místech průvlaků) 
výškově – např. místnost 105. Označení místností není dle platné zakreslovací normy. Málo 
prokótované a horší přehlednost kótování. Chybí zakreslení dešťových svodů. 
 
Půdorys 2NP: 
 
Prostor 210 – chybí zábradlí, parapety otvorů k výškové úrovni 0,000. Neprokótované výšky otvorů 
(v místech průvlaků) výškově – např. místnost 201. Je zde rozpor mezi výkresem střešní konstrukce 
(předpokládáme, že se jedná o pohled na střešní rovinu) a půdorysem 2NP – zejména v místě terasy a 
jejího rozměru, bylo by vhodné zakreslit obrys stavby pod střešní konstrukcí. Chybí zakreslení 
dešťových svodů. 
 
Půdorys střechy: 
 
Chybí výškové kóty, chybí větší prokótování dešťových svodů. 
 
Pohledy na objekt: 
 
Chybí okótování upraveného terénu,  
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Řezy: 
 
Ve skladbě S1 je popsaná vrstva hydroizolace jako pojistná hydroizolační vrstva. 
Ve skladbě S3 je popsána čtvrtá vrstva od krytiny jako hydroizolační vrstva, přitom se jedná 
o doplňkovou hydroizolační vrstvu. V pohledech je zakreslen sokl, že předstupuje před kontaktní 
zateplovací systém, v řezu je zapuštěn. 
 
Výkres základy: 
 
Špatně zakreslené výškové napojení základových pasů. Nejsou zde zakresleny výškové body terénu. 
 
Výkres stropu: 
 
Doporučení výrobce u delších rozponů je stran umístění příčného roznášecího trámu, není zde řešeno? 
Příčka mezi místností 201 a 203 leží mimo nosníky, a nosník zde není ani zdvojen, či zde není snížená 
vložka, to samé mezi místností 201 a 204.  
 
Výkres vazníkových konstrukcí: 
 
Chybí zde zakreslení ztužujících prvků. 
 
Výkresy detaily: 
 
Tyto výkresy bych nazval spíše schématy než detaily, chybí zde výškové kóty, není mi znám smysl 
rozkreslení detailu D03 na dva (jeden bez informací, druhý pouze v místě osazení otvorové výplně). 
Uložení rámu balkónových dveří na cca 20 mm roznášecí betonové desce podlahy. Vhodně jednoduše 
vybrán detail interiérového prahu, který nemá žádnou vypovídající hodnotu. Některé popisky odkazují 
na jiné materiály v legendě popisek. Například u výkresu detailu je soklová izolace označena jako 
izolace tl. 160 mm. Chybí detailní popis a rozvedení, o jaké materiály a s jakými vlastnostmi se jedná. 
V detailech jsou zobrazeny konstrukce, které vůbec nejsou popsány – drenáže apod. 
 
Otázky oponenta:  
 

1) Detail D03 – toto zdivo je mezi vytápěným prostorem a prostorem s jakou teplotou? 
Nebylo by vhodné tuto zeď v podstřešním prostoru zaizolovat? Nebylo vhodné jiné 
řešení uložení vazníků? Vznikají zde podstatné tepelné mosty stran nezateplené 
konstrukce, věnec, proč jste toto neřešil? Zdivo u detailu soklu je položeno čistě 
na hydroizolační vrstvě? Z detailu D.05 není jasné napojení a vedení parotěsné izolace, 
dále zde není jasné napojení tepelné izolace, větrání podstřešního prostoru…. 

2) Jak zajistíte přísun vzduchu do technické místnosti? Je třeba mít přívod vzduchu 
u tohoto plynového spotřebiče? Jakým způsobem zajistíte větrání garáže, aby byly 
splněny normové hodnoty? 

3) Proč máte obývacím pokoj orientovaný zejména ze severní až východní strany? Je toto 
řešení vhodné? 

4) Jak vyřešíte výškové napojení místnosti 204 a 210? V místě terasy 210 popisujete stropní 
konstrukci tloušťky pouze 210 mm, co zatížení sněhem, užitné zatížení, ….? 

5) V případě založení objektu – nejedná se ve Vašem případě o mimostředné zatížení, 
zejména pak v umístění zdiva na základových pasech? Je nutné mít beton C20/25 
pro základové konstrukce a podkladní beton? 

6) První vrstvy zdiva v 1NP máte stejné šířky i materiálů, ovšem tepelnou izolaci v těchto 
částech máte o mnoho menší tloušťky. Jak jste vyřešil tepelné mosty? 

7) Jak vyřešíte větrání podstřešního prostoru u skladby S3? 
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8) Jakým způsobem kotvíte parotěsnou izolaci – dle skladby S3 je parotěsná izolace přímo 
pod deskami Rigips, nedojde k její poškození a znehodnocení funkce takovéto skladby? 

 
 
Bakalářská práce je zpracována na uspokojivé úrovni s nedostatky stran grafického zpracování 
práce a technických řešení jednotlivých detailů či neznalostí podrobnějšího řešení, kterou si 
vysvětluji absencí zkušeností z praxe. 
 
 
Z tohoto důvodu hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm: 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  C/2,0   
 

 
 
 

V Brně dne  5.6.2015         
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


